অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 6/9/2019

গভর্ন র অোন্ড্রু এম. কুওম্বমা

পুম্ব়েম্ব্না বরকার্ ডে পোম্বরম্বে (PUERTO RICAN DAY PARADE), গভর্ন র কুওম্বমা ছাত্র
ডেচ্ছাম্বেিীম্বের োম্বে োক্ষাম্ব্র জর্ে পুম্ব়েম্ব্না বরম্বকাম্ব্ যাত্রা করার কো ড াষণা কম্বরম্বছর্

গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্: "আমরা প্রেম বের্ িম্বলবছলাম ডয আমরা পম্বের প্রব্টি ধাম্বপ পুম্ব়েম্ব্না
বরম্বকার োম্বে োকম্বিা ডযখাম্বর্ এখর্ও কাজ করা িাবক আম্বছ। আমরা এখর্ও ্া করবছ। এই
গ্রীম্বে আমরা আরও কম্বলজ ছাত্রম্বের ডেট উইবর্ভাবেন টি অফ বর্উ ই়েকন (State University of
New York, SUNY) এিং বেটি উইবর্ভাবেন টি অফ বর্উ ই়েকন (City University of New York,
CUNY) ডেম্বক বর্ম্ব়ে আেম্বিা, আম্বরা 300 জর্ ছাত্র যারা পুর্বর্ন মনাম্বণ োহাযে করম্বি। আবম
পুর্বর্ন মনাম্বণ কার করার জর্ে আিার যাম্বিা ওই ছাত্রম্বের েম্বে কাজ করার জর্ে।"
গভর্ন র কুওম্বমা িম্বলর্: "আমরা একটি কবমের্ গঠর্ করবছ যা হাবরম্বকর্ মাবর়ো এিং ্ার দ্বারা
আক্রান্তম্বের স্মরণ করম্বি ...এিং এই ডেম্বেেম্বর, যা হাবরম্বকর্ মাবর়োর িাবষন কী, ্ারা ডেই
স্মারকটির জর্ে বিজ়েী র্কো এিং এটি িোটাবর পাকন বেটিম্ব্ (Battery Park City) ডকাো়ে
োকম্বি ্া ড াষণা করম্বি।"

আগে আজগে পুগ়েগ্ত ো রিেোন ডে পযোগিগে েভনতি অ্যোন্ড্রু এম. কুওগমো ড োষণো েগিরিগেন ডে র্রন
পুগ়েগ্ত ো রিগেো েোগেন SUNY এেং CUNY িোত্র ডেচ্ছোগেেেগেি েোগে েোক্ষোৎ েিোি জনয েোিো
দ্বীপটিগে 2017 েোগেি হোরিগেন ডমৌেুগমি রেধ্বংেী প্রভোে ডেগে উদ্ধোি েিগ্ েহো়ে্ো েিগিন।
েভনতগিি েক্তগেযি অবেও ড োনো েোগে এখোগন।

েভনতগিি েোক্ষোৎেোগিি এেটি িো

ট্রোন্সরিপ্ট রনগে ডেও়েো হেঃ

আমিো েেোইগে আনন্দম়ে পুগ়েগ্ত ো রিেোন ডে পযোিোে েোমনো েরি। আমিো েেোই আজ ঐেযেদ্ধ।
পুগ়েগ্ত ো রিেোন েম্প্রেো়ে এই হি এেং এই িোগজযি এেটি গুরুত্বপূণত অ্ং এেং আমিো েেগেই
আজ পুগ়েগ্ত ো রিেোন হও়েো এেং ্োিো এই হি এেং এই িোগজয ডে েুন্দি েম্পে রনগ়ে এগেগি ্ো
উেেোপন েরি। এটো রেগ ষ্ ্োৎপেতপূণত েোিণ পুগ়েগ্ত ো রিগেোগ্ আমোগেি ভোই ও ডেোগনিো এখগনো
হোরিগেন মোরি়েোি েোিগণ েষ্ট পোগচ্ছন। এেং হোরিগেন মোরি়েো এেটি রদ্বগুণ েুঃখজনে টনো রিে,
এটি এেটি হোরিগেন রিে এেং ্োিপগি ডেেোগিে েিেোি পুগ়েগ্ত ো রিগেোগে ডেই েহো়ে্ো প্রেোন
েগিনরন েো ্োগে ডেও়েো উরেৎ রিে, ডেভোগে আমিো এই ডে জুগ়ে অ্নযোনয েম্প্রেোগ়েি েোগে
েোজ েগিরি এেং েোিো রেগে েগিরি। েোিণ ডেেোগিে েিেোি এেটি গুরুত্বপূণত রেষ়ে ভু গে

ডেগিন, েো হে পুগ়েগ্ত ো রিেোনিো আগমরিেোি নোেরিে, এেং ডেেোগিে েিেোি েো েগিগি ্ো
অ্পমোনজনে।
রনউ ই়েগেত আমিো ্ো ভু গে েোই রন। আমিো প্রেম রেন েগেরিেোম ডে আমিো পগেি প্রর্টি ধোপ
পুগ়েগ্ত ো রিগেোগ়েি েোগে েোেগেো। েংগেেউওমযোন ভযোেোজগেোগ়েজ, েংগেেমযোন মোেত ে ডিগপো,
রুগেন েো়েোজ, হোরিগেন মোরি়েোি পগি পুগ়েগ্ত ো রিগেোগ্ আমিোই প্রেম উপরি্ হও়েো েযরক্তগেি
মগধয রিেোম। এখনও েোজ েিো েোরে আগি। আমিো এখনও ্ো েিরি। এই েীগে আমিো আিও
েগেজ িোত্রগেি ডেট উইরনভোরেতটি অ্ে রনউ ই়েেত (SUNY) এেং রেটি উইরনভোরেতটি অ্ে রনউ
ই়েেত (CUNY) ডেগে রনগ়ে আেগেো, আগিো 300 জন িোত্র েোিো পুনরনতমোত গণ েোহোেয েিগে।
েংগেেউওমযোন, রুগেন েো়েোজ, মোগেত োে ডিগপোি েোগে পুনিো়ে েগ়ে ড্োেোি জনয আরম আেোি
ডেই িোত্রগেি েোগে েোজ েিগ্ েোরচ্ছ েোিণ এখগনো েোজ েিোি আগি।
আমিো এেটি েরম ন েঠন েিরি েো হোরিগেন মোরি়েো এেং হোরিগেন মোরি়েোি দ্বোিো আিোন্তগেি
স্মিণ েিগে। েংগেেউওমযোন ভযোেোজগেোগ়েজ এেং অ্যোগেম্বরেমযোন মোগেত োে ডিগপো এই েরমটিি
েহ-ডে়েোিপোিেন রহগেগে িগ়েগিন। েযোটোরি পোেত রেটিগ্ ি়েটি অ্েিোন িগ়েগি েো ্োিো হোরিগেন
মোরি়েোি র েোিগেি স্মৃর্স্তম্ভ রনমতোগণি জনয পেতোগেোেনো েিগেন। এেং এই ডেগপ্টম্বগি, েো হোরিগেন
মোরি়েোি েোরষতেী, ্োিো ডেই স্মোিেটিি জনয রেজ়েী নে োটি ড োষণো েিগেন এেং ডেটি েযোটোরি
পোেত রেটিগ্ ডেোেো়ে েোেগে ্োও জোনোগেন।
অ্্এে, আমিো এখনও পুগ়েগ্ত ো রিগেো পুনরনতমতোগণি জনয েোজ েিরি এেং আমিো আগেি ্ু েনো়ে
এটি আিও ভোগেোভোগে ত্রি েিগ্ েগেরি। এেং রনউই়েেত েোেীিো এি প্রর্ অ্রিেোিেদ্ধ। এেং
আমিো এেটি িো়েী স্মৃর্গেৌধ ত্রি েিগ্ েোরচ্ছ েোগ্ ডেোগেিো পুগ়েগ্ত ো রিগেোগ্ রে গটগি ্ো
েখগনো ভু গে নো েো়ে এেং পুগ়েগ্ত ো রিগেোি জনেণগে এই ডে েো অ্েম্মোন ডেরখগ়েগি ্ো ভু গে নো
েোন এেং এিেম ডেন আি েখনও নো গট।
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